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Estructura externa - Façana. 

Mur perimetral de formigó armat amb funció de estructura 
externa i façana a carrer (formigó texturitzat amb encofrat 
de fusta). Rigidització per la pròpia geometria i diferents an-
gles, i reforç a traves dels nuclis de comunicació verticals.

Estructura hortizontal - Nivells. 
Estratificació d’usos en f(x) de cada nivell.
L’estructura horitzontal es composa de forjats colaborants 
sobre bigues boyd per alleugerir al maxim els pesos morts, 
facilitar el pas d’instal·lacions i agilitzar la construcció.

Estructura interna . 

Estructura interna metàl·lica per a permetre cobrir les llums 
amb una perdua inferior d’espai en quant a estructura, fa-
cilitar el pas d’instal·lacions, i per a poder tenir un major 
nombre i dimensió d’obertures. Composada principalment 
per pilars tubulars cilindrics, bigues Boyd i encavallades 
per a la sala d’actes. 
Remplenat de l’estructura amb formigó per a guanyar resis-
tencia als esforços i sobretot envers el foc.

Enllaç estructura externa - interna . 

Unió d’ambdues estructures mitjançant bigues BOYD per 
a faciliar el pas transversal d’instal·lacions i minimitzar el 
pes mort de la pròpia estructura. L’unio envers el mur con-
sisteix d’un encastament per a guanyar rigidesa enfront els 
esforços de vent, i d’una articulació envers l’estructura in-
terna. Les mitjeres i la rigidesa del mur perimetral / façana 
permet no haver de rigiditzar (amb creus) l’estructura inter-
na degut a la poca afectació del vent a aquesta.

Façana interna . 

En contraposició a la façana cega externa (mur de formi-
gó), la façana interna és totalment oberta. Composada per 
lames horitzontals de fusta per remarcar els forjats, i lames 
verticals que serveixen per crear un efecte visera i aportar 
intimitat envers la barreja d’usos en el pati intern.


